
AANVULLENDE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE GOMES LEASE B.V. 

In de Aanvullende voorwaarden zijn een aantal bepalingen uit de Algemene voorwaarden nader uitgewerkt en 

worden een aantal onderwerpen geregeld die niet in de Algemene voorwaarden staan. Er zal telkens verwezen 

worden naar de Algemene voorwaarden. 

 

1. Wat doen we als we de overeenkomst hebben gesloten? (ter uitwerking van art. 8 en 9 Algemene 

Voorwaarden Keurmerk Private Lease, hierna “KPL”) 

a. Het kan zijn dat wij de auto nog moeten bestellen. Wij weten dan niet precies wanneer u de auto 

krijgt. We proberen dat wel voor u in te schatten. 

b. Als de auto niet meer beschikbaar is, nemen wij contact met u op over de eventuele alternatieven. 

Deze overeenkomst geldt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de auto. 

c. Als de auto er is, laten we u dat weten. We spreken dan af hoe u de auto krijgt. En wanneer. U 

neemt uw rijbewijs mee bij het afhalen van de auto. 

d. Wanneer u de auto krijgt, ondertekent u een ontvangstbewijs. Hierin staat dat u de auto heeft 

gekregen die u heeft besteld, zonder schade. Als dat niet zo is, geeft u dat aan op het 

ontvangstbewijs. 

 

2. Wat krijgt u allemaal voor de leaseprijs? (ter uitwerking van art. 12 KPL) 

a. U betaalt ons iedere maand de leaseprijs. Wat zit daar allemaal in? Het volgende: 

1. U mag de auto gebruiken in de landen die op de groene kaart staan. 

2. Wij betalen de reparaties, onderhoud en normale bandenvervanging. 

3. Wij betalen de kosten van het op kenteken zetten van de auto. 

4. Wij betalen de kosten voor de APK. 

5. Wij betalen de motorrijtuigenbelasting. 

6. Wij zorgen ervoor dat de auto WA-verzekerd is en betalen de premie. 

7. Wij dragen het cascorisico van de auto. 

8. Wij zorgen voor een vervangende auto als uw auto langer dan 72 uur bij de garage staat. 

9. Wij betalen voor hulp bij een ongeval in Nederland en in andere landen als die op de groene 

kaart staan. 

10. Wij betalen voor pechhulp in Nederland en in de andere landen die op de groene kaart 

staan. 

U kunt ook kiezen voor de extra’s die hieronder staan. Dat staat dan in artikel 2. De kosten 

van deze extra diensten tellen we op bij de leaseprijs die u iedere maand betaalt: 

11. Wij zorgen voor een Schade-Verzekering-Inzittenden en betalen de premie. 

12. Wij zorgen ervoor dat u winterbanden op uw auto kunt laten monteren. 

b. Alle andere kosten zoals brandstof, autowassen en het updaten van navigatie, betaalt u zelf. 

 

 



3. Welke kosten zitten niet in de leaseprijs? (ter uitwerking van art. 13 KPL) 

Alle andere kosten die niet in artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden zijn benoemd, zitten niet in de 

leaseprijs. De belangrijkste kosten zijn: 

Diversen 

Brandstof, autowassen en het updaten van navigatie Deze kosten betaalt u zelf. 

Voortijdig beëindigen van de lease Zie artikel 6 

Te laat inleveren Leaseprijs over de extra periode plus maximaal 

eenmalig €500,- 

Kosten bij te late betaling Als u ons niet op tijd heeft betaald, als u zonder 

goede reden storneert, of als de automatische 

incasso niet slaagt, verkeert u in verzuim. Wij mogen 

u vanaf dan wettelijke rente laten betalen. Tot het 

moment dat u heeft betaald. Ook mogen wij u 

redelijke incasso kosten laten betalen. Volgens de 

wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten. 

U betaalt een eigen bijdrage bij een niet verhaalbare 

schade 

€ 300,- of € 600,- of het schadebedrag als dat lager is; 

in geval van een ruitvervanging geldt een bedrag van 

€ 135,- (zie ook artikel 12 lid G aanvullende 

voorwaarden). 

Schade bij het inleveren van de auto Bij het inleveren van de auto wordt een schade 

rapport opgemaakt. Daarmee wordt bepaald of u 

schades moet betalen. En welke. Wij maken 

onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele 

schades. Bij een niet-acceptabel schadegeval betaalt 

u een bijdrage van maximaal € 300,- per schadegeval. 

Missende sleutel (bij inleveren van de auto) € 190,- 

Missend onderhoudsboekje € 90,- 

Administratiekosten bij bekeuring € 10,- 

Meerkilometers Meerkilometers worden jaarlijks verrekend 

 

4. Wanneer gaat de leaseperiode in? (ter uitwerking van art. 6 KPL) 

De leaseperiode begint vijf werkdagen nadat we u hebben laten weten dat u de auto kunt ophalen. Of op de 

dag dat u de auto krijgt, als dat eerder is. Geeft u hiervoor bij ons aan dat u de auto toch niet wilt? Dan betaalt 

u ons 15% over alle resterende leasetermijnen, alsmede het eventuele negatieve verschil tussen de 

boekwaarde van de auto zoals die uit de administratie van ons blijkt en de gerealiseerde opbrengst van de 

auto. 

 

 



5. Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij? (ter uitwerking van art. 11 KPL) 

Het kenteken wordt altijd in combinatie met een verstrekkingsvoorbehoud op naam van de klant gesteld. 

Door middel van het verstrekkingsvoorbehoud zorgen wij ervoor dat wij nog steeds de eigenaar van het 

voertuig zijn. 

 

6. Hoe betaalt u ons? (ter uitwerking van art. 20 en 21 KPL) 

a. Zodra de lease begint, bent u verplicht om de leaseprijs aan ons te betalen. 

b. U ondertekent een SEPA machtiging. U geeft ons daarmee toestemming om de bedragen die u ons moet 

betalen met een automatische incasso af te schrijven van uw bankrekening. En zorg ervoor dat er altijd 

voldoende geld op uw bankrekening staat. 

c. De leaseprijs betaalt u iedere maand. Dat bedrag betaalt u vooraf. In de eerste maand betaalt u alleen het 

deel van de maand dat u de auto kunt gebruiken. In de laatste maand betaalt u alleen het deel van de maand 

tot aan het inleveren. 

 

7. Wat is de minimale leeftijd voor het besturen van het voertuig? (ter uitwerking van art. 33 KPL) 

De minimale leeftijd van de bestuurder moet 24 jaar zijn. 

 

8. Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld? (ter uitwerking van art. 44 

KPL) 

Krijgen wij een bekeuring of parkeerboete omdat u of iemand anders iets heeft gedaan met de auto? 

Dan betalen wij het bedrag aan de CJIB. Deze kosten worden met een toeslag voor de administratiekosten ten 

hoogte van € 10,- aan u doorbelast. 

 

9. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar? 

U kunt de lease eerder stoppen dan afgesproken. Maar dat kan u wel geld kosten. U betaalt nooit meer 

dan wat u anders betaald zou hebben, als de overeenkomst was afgesloten met een kortere looptijd. 

We gaan altijd uit van het aantal kilometer dat de auto werkelijk gemiddeld per jaar heeft gereden. En 

de leaseprijs die daarbij hoort volgens de tabel. De nieuwe leaseprijs geldt dan vanaf het begin van de 

lease. Ook als u de lease eerder stopt. 

 

a. Binnen 12 maanden 

Stopt u de lease in de eerste 12 maanden na het begin van de lease? Dan betaalt u toch voor de 

volle 12 maanden de leaseprijs. U betaalt dan het leasetarief die hoort bij de kortere looptijd van 

12 maanden. 

Voorbeeld 

Stel we hebben afgesproken dat de lease 48 maanden duurt en dat de auto gemiddeld 10.000 kilometer per 

jaar rijdt. U betaalt daarvoor de leaseprijs van bijvoorbeeld € 239 per maand die daar bij hoort. Na 8 maanden 

wilt u de auto inleveren. En de auto heeft gemiddeld 10.000 kilometer per jaar gereden. 



Berekening 

Wij bekijken wat de leaseprijs is bij 12 maanden bij een gemiddelde van 10.000 kilometer per jaar. Dat is een 

leaseprijs van bijvoorbeeld € 309 per maand. De nieuwe leaseprijs geldt vanaf het begin tot het einde van de 

lease. Uw leaseprijs was € 239,-, maar had € 309,- per maand moeten zijn. U hebt dus € 70,- per 

maand te weinig betaald. U moet dan 8 maanden maal € 70,-,dus € 560,- bijbetalen en 4 maanden extra de 

leaseprijs van € 309,-, dus € 1.236,-. In totaal moet u ons € 1.796,- bijbetalen. 

 

b. Na 12 maanden 

Stopt u de lease tussentijds, maar na 12 maanden? Dan dient u de resterende leaseprijzen te betalen voor het 

tijdvak waarin de lease zich bevindt (maximale opzeggingsvergoeding, ofwel 100%). 

Voorbeeld 

Stel we hebben afgesproken dat de lease 48 maanden duurt en dat de auto gemiddeld 10.000 kilometer per 

jaar rijdt. Stel, u betaalt daarvoor de leaseprijs van € 239,- per 

maand. Maar na 33 maanden wilt u de auto inleveren. En de auto heeft gemiddeld 10.000 kilometer per jaar 

gereden. 

Berekening (het vorige tijdvak). 

Wij bekijken wat de leaseprijs is bij 24 maanden bij een gemiddelde van 10.000 kilometer per 

jaar. Stel, dat is een leaseprijs van € 289,- per maand. De nieuwe leaseprijs geldt vanaf het begin tot het einde 

van de lease. Uw leaseprijs was € 239,-, maar had € 289,- per maand moeten zijn. U hebt dus € 50,- per 

maand te weinig betaald. U moet volgens deze berekening dan 33 maanden maal € 50,-,dus € 1.650,- 

bijbetalen. 

 

Alles wat u ons moet betalen moeten wij wel voor de laatste dag van de overeenkomst hebben gekregen. 

Anders loopt de overeenkomst door. 

U kunt opzeggen door contact met ons op te nemen. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer: 072 - 

567 04 00. En via onze website www.gomes.nl/lease of per e-mail: info.lease@gomes.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gomes.nl/lease


10. Pechhulp? (ter uitwerking van art. 29 en 42 KPL) 

Als u pech met de auto heeft, belt u +31 206 545 277 (Nederland) en +32 2 554 17 27 (België). Deze nummers 

zijn van de alarmcentrale Mercedes-Benz Service24h. Deze alarmcentrale helpt u in heel Europa, 365 dagen per 

jaar en 24 uur per dag. De Mercedes-Benz klantenservice is eveneens bereikbaar via Mercedes-Benz Contact, 

de telematica-functie van uw auto. Kies daartoe het in de in fabriek geïnstalleerde (eerste) record "MB 

Contact" in het telefoonboek van uw audiosysteem of COMAND. In de auto bevindt zich ook een sticker met 

het telefoonnummer van Mercedes-Benz Service24h (meestal bij het openen van de deur aan de 

bestuurderszijde). De pechhulp bestaat uit: 

Rit naar en van de plaats waar het pechgeval 

plaatsvond 

Rijkosten van de monteur naar de plaats waar het 

pechgeval plaatsvond en terug. 

Hulp ter plaatse Kleine reparaties ter plaatse tot € 150,- incl. btw 

(overige materiaalkosten voor banden, batterijen, 

accu's en sleutels en alle bedrijfsstoffen en 

gebruiksmaterialen zijn van vergoeding uitgesloten). 

Slepen Slepen naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde 

Mercedes-Benz-servicewerkplaats. Als alternatief 

naar een door de klant gewenste geautoriseerde 

Mercedes-Benz-servicewerkplaats binnen een 

afstand van 50 km. 

Slepen naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde 

Mercedes-Benz-servicewerkplaats. Als alternatief 

naar een door de klant gewenste geautoriseerde 

Mercedes-Benz-servicewerkplaats binnen een 

afstand van 50 km. 

Taxi, haal- en brengservice of openbaar vervoer tot 

maximaal € 75,- incl. BTW 

Vervangende auto Vervangende auto voor de duur van de reparatie, 

maximaal drie werkdagen. Dit vindt plaats tegen 

marktconforme voorwaarden (bijvoorbeeld eigen 

risico bij een huurauto). Het type vervangende auto is 

afhankelijk van de beschikbaarheid. Kosten voor 

bedrijfsstoffen enz. worden niet vergoed. 

Vlucht/treinreis Als alternatief voor een vervangend voertuig worden 

de kosten voor een heen- en terugreis met het 

vliegtuig of de trein tot maximaal € 400,- incl. btw per 

persoon en geval voor u en uw inzittenden betaald. 

Hotel Overnachting in een hotel op basis van logies en 

ontbijt voor de duur van de reparatie, maximaal 

gedurende drie werkdagen tot € 400,- incl. BTW per 

persoon en geval voor u en uw inzittenden. 



11. Schade? (ter uitwerking van art. 29 KPL) 

a. Heeft de auto schade of schade veroorzaakt aan iets of iemand anders? Meld ons dat dan binnen 24 uur. Dit 

kan zowel telefonisch tijdens kantooruren of per mail. Vervolgens ontvangen wij een schriftelijke bevestiging 

door middel van een door u ingevuld schadeformulier. Indien, na herhaald verzoek, geen schriftelijke 

schademelding heeft plaatsgevonden, behouden wij het recht om het schadebedrag, vermeerderd met kosten, 

te verhalen op u.  

b. Wij laten u daarna weten waar u de schade aan de auto mag laten herstellen. 

c. Als u niet meer verder kunt rijden door schade aan de auto, belt u met 030-6057624 voor hulp. Is 

reparatie ter plekke niet mogelijk? Dan bepalen wij waar de auto naar toe wordt gebracht. De 

inzittenden van de auto rijden met de takelwagen mee of worden met een taxi naar het 

dichtstbijzijnde treinstation of autoverhuurbedrijf gebracht. 

d. Heeft de tegenpartij zich niet bekend gemaakt? Of is de auto gestolen of vermist? Of bent u slachtoffer 

geworden van auto-inbraak? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal kan 

dan naar ons opgestuurd worden. Neem na aangifte bij de politie contact op met ons. 

 

12. De WA-verzekering (ter uitwerking van art. 25 en 26 KPL) 

a. Wij zorgen ervoor dat er een WA-verzekering is voor de auto. Dus als u of een door u 

aangewezen bestuurder met de auto schade aan iets of iemand toebrengt, is die schade 

verzekerd. De kosten voor de WA-verzekering zitten in de leaseprijs. 

b. Voor de WA-verzekering gelden de voorwaarden van de verzekeraar. Dat zijn de volgende: 

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto’s en motoren: Verzekeringsvoorwaarden 

PM 16. 

c. Die voorwaarden zijn als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.  

d. Ondertekent u deze overeenkomst? Dan gaat u akkoord met deze voorwaarden van de 

verzekeraar en zijn ze ook voor u van toepassing. 

e. Betaalt de verzekering de schade niet omdat dat volgens de voorwaarden van de verzekeraar niet 

hoeft? Dan betaalt u de schade zelf. 

f. U moet bij schade doen wat in de voorwaarden van de verzekeraar staat. En ook wat u van de 

verzekeraar of van ons moet doen. 

g. Uw eigen bijdrage wordt verhoogd tot €600,- als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 

schadegevallen voordoen. Deze verhoging geldt voor de resterende duur van de leaseperiode. De verhoging 

geldt niet als u het volledige bedrag van de cascoschade of WA-schade hebt vergoed.  

 

13. Geldt er ook een Schade Verzekering Inzittenden? 

a. Wij kunnen ook zorgen voor een Schade-Verzekering-Inzittenden(SVI) voor de auto als dat 

specifiek met u is afgesproken in deze overeenkomst. De kosten voor de SVI-verzekering zitten in 

de leaseprijs. Bij een ongeluk dekt de SVI de schade van de bestuurder en de passagiers van de 

auto.  



b. Op de SVI-verzekering gelden de volgende voorwaarden van de verzekeraar: Veilig Op Weg Pakket 

Motorrijtuigenverzekering voor personenauto’s en motoren: Verzekeringsvoorwaarden PM 16. 

Ze zitten als bijlage bij deze overeenkomst. 

c. Ondertekent u deze overeenkomst? Dan gaat u akkoord met de SVI-voorwaarden en gelden ze 

voor u. 

 

14. Cascoschade (ter uitwerking van art. 25 en 26 KPL) 

a. Als er schade is aan de auto, is dat ons risico. Wij nemen de schade aan de auto voor onze 

rekening. Dat doen we ook bij diefstal van de auto. 

b. Maar de volgende kosten voor schade aan de auto of diefstal van de auto mogen we bij u in 

rekening brengen. U moet die dan betalen: 

1. een eigen bijdrage per schadegeval. Die is maximaal € 600,- per schadegeval (zie artikel 12 lid G aanvullende 

voorwaarden). Is de schade lager, dan betaalt u natuurlijk dat lagere bedrag aan eigen bijdrage; 

2. schade die het gevolg is van het deelnemen aan wedstrijden; 

3. schade ontstaan tijdens verhuur van de auto of tijdens het gebruik als deelauto; 

4. schade ontstaan terwijl de bestuurder volgens de wet de auto niet mocht besturen; 

5. schade die is ontstaan terwijl de bestuurder zich roekeloos gedraagt of met opzet in strijd 

met de wet iets doet, of niet doet op een zodanige manier dat de schade voor u hoort te 

zijn; 

6. schade aan opties en accessoires die niet in de lease zijn meegenomen; 

7. schade door het gebruik van brandstoffen die niet voor de auto bestemd zijn. Dit geldt ook 

voor het gebruik van elektriciteit, of verkeerde smeer- en koelmiddelen; 

8. schade die u met opzet heeft veroorzaakt. Of die met uw goedvinden is veroorzaakt; 

9. schade die het gevolg is van het niet afsluiten van de auto of het daarin achterlaten van 

sleutels of andere startmogelijkheden; 

10. schade die het gevolg is van het niet op tijd reinigen van de auto, zoals bijvoorbeeld door 

het laten zitten van vogelpoep. 

11. schade die het gevolg is van een ongeluk waarna de bestuurder de auto onbeheerd heeft 

achtergelaten. 

c. Kunnen wij de schade aan de auto verhalen op iemand anders? Dan hoeft u voor die schade 

geen eigen bijdrage te betalen 

 

15. Vooruitbetaling 

U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten. U kunt een 

vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ons 

in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De 

vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de 

leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige beëindiging van het 



leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen kunnen in geval van een faillissement slechts 

worden teruggevorderd indien er na afwikkeling voldoende middelen aanwezig zijn.  

U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo van uw 

vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de leasetermijnen 

opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de looptijd van het leasecontract te 

verhogen of te verlagen.  

Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de 

vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65 dagen na 

datum einde contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te vorderen hebben - terug.  

Voorbeeld:  

U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te betalen 

leasetermijnen zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. Mocht het contract na 17 maanden worden 

beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19 maanden resterend, dus u krijgt 

19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).  

 

Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij: 

- u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de leaseperiode kunt zien 

wat het (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;  

- u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’;  

- In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt niet meer 

over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de 

leaseperiode te wijzigen;;  

- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden. 
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